"KOCKAzAT"
Aki valamelyest tájékozottabb a mai
magyar költészetben" ujra meg újra
örömmel találkozik a középnemzedék
egyik legjelentősebb lírikusának, Fodor
Andrásnak verseivel. Igaz, körülötte
nem járnak hódoló arcú hízelgők, nincsen szektája méltatóinak, mégis ő lett
az első nemzedékéből. .akiről kitűnő
könyv jelent meg Csürös MikJ.ós tollából a Kortársaink sorozatban. Fodor
András nem látványos tehetség. Nem
üstökösként robbant a költészet egére,
előre haladása és kiteljesedése közben'
szívós akarattal és kitartással kellett
.meghódítania mínden egyes lépcsőte
kot. Talán ezért Sem beszélhetünk nála hatalmas kíugrásokról, szomorú stag"nálásról és látványos bukástól. Biztonságos lépésekkel, nagy kultúrával halad egyre följebb, s színte észrevétlenül lépett be a jelentős lírikusok közé,
Ennek a
kiteljesedő
folyamatnak
egyik fontos állomása Kélt 'Újra jel
című kötete, melyben
válogatott verselt gyűjtötte össze. Az évszámok bizonysága szerínt 1947-ben írta első költeményeit, az utolsó darabok pedig
1977-ből valók. Harminc év költői termését rostálta hát meg, harminc esztendő örömével és bánatával 'állt az
olvasó elé, hogy számot adjon arról,
amit végzett, s felvillatitsa még beteljesítetlen adósságait. S bár a kötet legutolsó versében mintha arra célozna,
hogy megelégedett . eddigi hödításával,
s - amint írja - "nekünk / már nem
kell más világ", bizonyosak lehetünk
benne, hogy útjának még nem ért a
Végére, s ha nem is más világ felé
terjeszti, fordítja tekintete csápjait, a
maga adott birodalmának határait azért
még tovább g-azdagítja.
'
.,Azt tapasztalom -mondotta a költő egy rádíóbeszélgetés, során -, hogy
nálunk nagyon sok szép kezdemény
van, de a lendület' mindig kífullad."
Nos, Fodor András költészetének ,egyik
legvonzóbb ." sajátja éppen az, hogy a
maga válialta kezdeményeket míndíg
beteljesíti, holott nem vállalkozott kis
- dologra ő sem. Származása és indíttatása szerint inkább a népi iskolához
k'ötódik, . mely a felszabadulás után
következő habzó években olyan kívételes I ,tehetségeket bocsátott szárnyra,
mtnt. Juhász Ferenc és Nagy László.
Ideálja
azonban
alighanem
inkább
Illyés Gyula lehetett, az ő példáját
követte,' amikor igyekezett kíformální
magából' egy olyan költőtípust, mely a

maga hagyományait imponáló világíro-.
dalmi iskolázottsággal, a művészetek
szímultán fejlődésére való fokozott figyelemmel színesítí, gazdagítja. Csürös
Miklós, már említett könyvében melyről
el kell mondanunk, hogy a
Kortársaink sorozat egyik legjobb dalabja - gondos figyelemmel és kitűnő
beleérzéssel -fejti föl azokat a szálakat,
melyek Fodor András költészetét a kortárs-világirodalomhoz fűzik. Ennél azonban sokkal fontosabbaknak és jellemzőbbeknek.. tartja ihletésének azokat a
motívumait, melyek a magyar irodalom
vérkeringésébe kapcsolják. Az irodalom
mellett nem feledkezhetünk meg a zenéről sem: Fodor rendkívüli szeretettel
és affinitással vonzódik Bartók iránt, s
ez a tény nem egyszerűen a zene .Iránt
érzett érdeklődéséről. szerétetéről árulkodik. Irodalomtörténetírásunk sokszor
szól a költészet "Bartók-i modell"-jéről,
olyankor is, amikor csak egy-egy kor[ellemzővé vált Bartók-motívum újraélésének kísérletéről van szö, Ha valaki szarvassá változott fiúkról, vagy a
tiszta forrásról ír, még aligha valósította meg e sokat' emlegetett művészí
tartást: Bartóknál ugyanis ennél sokkal többről és fontosabbról volt szö:
lehatolva a kollektív népi gyökerekig
felszínre tárta annak legértékesebb darabjait, hogy aztán megkeresse és
meg is találja - helyüket egy világigényű szintézisben, melynek szerves ah
kotórésze volt a "magas"-kultúra mínden fontos eleme is. Mutatis mutandis
Fodor András Iírájában is érezni hasonló törekvést. Amikor versciklust ír
Colin Mason, az elhunyt jóbarát és kiváló Bartók-kutató emlékezetére, nemcsak a gyász elégikus hangjait szólaltatja meg, hanem igyekszik egy lehet.séges magatartásforma konzekvenciáit is
felmutatni és a maga számára is megélhetövé tenni. Vagy midőn Sztravinszkij irányában tájékozódik, elsősorban
nem, a -zene őserejű forradalmára foglalkoztatja, hanem különbözö fokú és
adottságú kultúrkörök összeegyeztetésének - lehetóségét kutatja.
A .költészet tudományának fejlődésé
vel egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a
poétaí alkatok egyben meghatározzák
az illető poézisét is. Vannak, akik az
élet mínden helyzetében tudnak az
emberiségért perelő, lávázé' indulatú
verseket írní.. míg mások látszólag so-.
sem bújnak ki- a személyiség burkából, nem lépnek ki a magánélet köreiből, Fodor Andrásalapvetően elégikus,
szemlélődő alkat, akiben mégis fe~men
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lobog a költészet nevelő, sorsalakító bizonyossága. Ezért van, hogy legtöbb
versében a látvány, a felidézett képsor
inspiratív erővel. rendelkezik: majdnem
míndíg komoly, felelős és előre mutató
tanítása van mondandójának, Ebben az
értelemben közösségí költő is, ha gesztusai nem oly látványosak ts, ha mondanivalója nem olyan primer fogantatású is, mint azoké a Iírikusoké, akiket ilyen jellegűnek nevezünk; Verseinek fogantatására, az ihlet fokozatos
kiteljesedésére rendkívül jellemző a rövidebb Sümeg:
Bontja megint, a tavaszi hegy
türelmes örömét,
vidám lasszóit eldobva újra
körülkerít a zöld, a kék,
de mínd, ami szemünkbe 4rad,
ujjongó, tiszta jel,
a lélek bársony temezét
belül mért marja fel?
Fekszem veletek együtt
a várudvar gyepén hanyatt,
8 megérzem lent a bazaltkúpok alján
elásott csontokat.
Virágot ont a buzgó feledés,
fagyverte csonk Virul,
de a halandó testvér-bűntudat
fáj olthatatlanul.
Első olvasásra mínt sok más verse esetében - hajlandók volnánk azt
hinni,
egyszerű
helyzetképet akart
elénk varázsolni: a sümegi vár, udvarának gyepén heverészve a régmúlt idők
árnyai merültek fel képzeletében. Tanúi lehetünk azonban az ihlet kíszélesedésének: a költői képzelet egyre inkább túlszökken az idő keretein, megidézi hajdanvolt dicső elődeit, hogy aztán a költemény lezárásában - amely
Fodor András verseiben míndig nagyon
fontos hírértékkel bír - egyszerre az
egyetemes ember nem szűnő nesztalgíáját és fájdalmát' szólaltassa meg,
szemben a múló idővel, egyszersmind
az elmúlás szomorú tudatában.
Ez a folytonos belső fejlődés, a konkrét valóségelemeknek absztrakttá és
mégis valóságos jelentéstartalmúvá való
szélesitése Fodor András Iírájának egyik
legfontosabb jellegzetessége. Nem eruptív módon, lávaként dobja- ki magából
a verseket. hanem megszerkesztí, türelmes gonddal, az árnyalatokra is figyelve építi fel őket. Manapság ez a költői
'gyakorlat míntha veszített volna megbecsültségéből. Talán többre becsülik a
méltatók azokat a rrrűveket, melyekben
az indulat a maga közvétlenségével érvényesül, szétfeszítve a hagyományos
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formai kereteket, új alakzatokat, a szóáradat hem is sejtett bőségét hömpölyögtetve. Am ha kicsit visszaszállunk
a magyar költészet történetébe, rögtön
rá kell ébrednünk, hogy ezt a tudatos,
költői kifejezésmódot olyan nagyságok
szentesítették és tették magas fokú mű
vészetté, mint Arany János, Babits vagy
éppen Illyés Gyula. Fodor András az
ő útjukat és magatartásukat tekinti normájának. Meglehet, Iírája nem rejt váratlan kitérőket. nem tartogat szédítő
magasságokat.
de mélységeket sem ..
Mégis a legnagyobb elismeréssel kell
méltatnunk költészetének kockázatát,
amikor a járt út új és új szépségeit,
fel nem fedezett rejtelmeit rajzolja
elénk nem szűnő művészí gonddal.
Egyik legszebb, legmegrendítöbb versét Fülep Lajos emlékezetének szentelte. (Hogy Fülep szemlélete, művészet
felfogása mily nagy hatást gyakorolt
költői pályájára, arról szól
maga is,
nemegyszer, s részletesen ír Csürös
Miklós.) Hogy az emlék miként forrósodik a jelenben is értékes és a jövő
ben is megfogadható. eleven ízzású magatartassá. ez a néhány sor bizonyíthatja leginkább:
Mint bukdosó hullámtaréj on
a véletlen halat,
föl-fölvillantják nevedet
a sivár partot döngölő
-szövegek, elfutó szavak.
Hogyan találja meg a példát,
akt míg látta, nem követte?
Horgávai mért az elmulasztott
megváltásért kapaszkodik
a hitre szomjas eszme?

Amuívavmost
mily boltozat ivét
csodálja egyre fönt?
Lehet utólag templommá hazudni
a kolduló közönyt?
Szégyenkezzen a kor I - feleltek
ti mínd, akik a parton
vagytok ártatlan eljövendők,
s kérditek vádlón: bennetek:
hogy ébredjen meg ő, a tiszta kép?
Rakjátok össze
rajtunk, rajtatok
szétpörtott eleven dühét.
~

Ez lehet az igazi költészet egyik éltető
eleme: az el nem hamvadó magatartás
példáját idézve erőt adni a holnaookra
és önszemléletre, lelkiismeretvizsgálatra
kényszerítve. Mert akik rühellik a prófétaságct, nem is fognak hallhatóan
prófétálni sohasem ...
SIKl GEZA

